PAKETLEME REHBERİ
ELEKTRONİK ÜRÜNLER

Paketleme Rehberi Elektronik Ürünler

ELEKTRONİK ÜRÜNLER
MAMUL ÜRÜN VE BİLEŞENLER
Tablet, bilgisayar ve bileşenler gibi elektronik cihazlar kırılabilir ve hasara karşı korunmalıdır.
Satış paketleri genellikle taşınma sırasında yeterli koruma sağlayamamaktadır. DHL, tüm elektronik ürünlerin
taşınmasında kutu içinde kutu paketleme tekniğinin kullanılmasını tavsiye etmektedir.

ÖNERİLEN KUTU İÇİNDE KUTU PAKETLEME TEKNİĞİ
Gönderilecek eşyayı inceleyerek hasar belirtisi olmadığından emin olun.
Orijinal üretici paketi içindeki ürünü, iç tampon malzemesi ile birlikte yeniden
paketleyin.
Orijinal paket kullanılabilir durumda değilse ya da hasarlıysa en az 6 cm
kalınlığında bir tampon tabakası ürünü koruyacak şekilde ürünü, birkaç kat
hava kabarcıklı ambalaj malzemesine sarın.
Tüm boyutlarda iç kutudan en az 14 cm büyük olan sağlam bir dış kutu tedarik
edin. Bu kutu, ürünü koruyabilecek kadar sağlam olmalıdır. Daha ağır ürünler
için çift katlı kutu kullanılmasını öneririz.
İç kutuyu yerleştirmeden önce dış kutunun tabanına 6 cm kalınlığında dolgu
malzemesi yerleştirin. İç kutunun etrafına daha fazla dolgu malzemesi
koymadan önce tüm kenarlarda en az 6 cm'lik boşluğun korunduğundan emin
olun. En iyi sonuçları almak için mevcut tüm boşlukları doldurun.
Alternatif olarak, daha az etkili bir çözüm olsa da, iç kutu ile dış kutu arasında
yeterli boşluğu korumak için köpükten köşeler kullanılabilir.
Basınca duyarlı bantla H-bantlama yöntemini kullanarak kutuyu kapatın.

Kutu İçinde Kutu
Paketlemesi

Koruma Düzeyi:

Kırılabilir, küçük, ince ve şekli düzgün olmayan
eşyalar (örn. vazolar, bardaklar, lambalar, devre
kartları) için uygun

Not: Statik elektriksiz bir ortamda paketlenen elektronik ürünler taşınırken ürünü benzer koşullarda yeniden paketleme olanağı
yoksa üründe hasar kontrolü yapmayın. Bunun yerine iç paketi gözle kontrol edip yırtılma ya da darbe hasarı olup olmadığına
bakın.
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FARKLI İÇERİKLER İÇİN TALİMATLAR
İçerik
Dizüstü veya
Masaüstü Bilgisayar

Hesap sahibi olmayan müşteriler, her pakette en
fazla bir dizüstü bilgisayar ve bir lityum iyon pil
gönderebilirler.
DHL Express, özel dizüstü taşıma kutuların
kullanılmasını önermektedir. Kutular, birçok pazarda
doğrudan DHL'den temin edilebilir. Daha fazla
bilgi için lütfen yerel Müşteri Hizmetleri ekibiniz ile
iletişime geçin.

Veri Depolama Cihazları

Disk tabanlı depolama cihazları için kutu içinde kutu
paketleme yöntemi önerilmektedir.
Bellek aygıtı gibi kırılabilir olmayan depolama
cihazları için fazladan paketlemeye gerek yoktur
ancak bu tür cihazlar, gönderi etiketinin açıkça
görülmesini sağlayacak büyüklükte bir paket içinde
olmalıdır.

TV veya Monitörler

Televizyon ya da monitörler, sağlam köpük
tampon içeren kendi orijinal paketlerinin içine
yerleştirilmelidir.
Orijinal kutular ekspres hizmet ağına yönelik olarak
tasarlanmadığından kutu içinde kutu yönteminin
kullanılmasını öneririz.

Telefonlar
ve Tabletler

Cep telefonları ya da tablet bilgisayarların taşınması
için özel paketler bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için
lütfen yerel DHL Express Müşteri Hizmetleri ekibiniz
ile iletişime geçin.
Kendi paketinizi kullanıyorsanız çift katlı, sağlam
bir oluklu mukavva kutu içine yerleştirmeden
önce cihazın etrafına en az 6 cm'lik hava kabarcıklı
ambalaj malzemesi gibi uygun bir dolgu malzemesi
yerleştirdiğinizden emin olun.
Bu özelliğe sahip cihazlar, sıkı gönderme
düzenlemelerine tabi olan lityum iyon piller
içerebilir. Daha fazla bilgi için lütfen yerel
> Müşteri Hizmetleri ekibi ile iletişime geçin.

Kırılabilir
Elektronik
Aksesuarlar

Kırılabilir Olmayan
Elektronik
Aksesuarlar

Lİ-İYON

Özel Talimatlar

LİTYUM İYON
PİL DÜZENLEMELERİ
Lİ-İYON

Lityum iyon pillerin
taşınması, sıkı yerel ve
uluslararası gönderi
düzenlemelerine tabidir.
> web sitesi üzerinde daha
fazla bilgi bulabilirsiniz.
Alternatif olarak yerel
> Müşteri Hizmetleri ekibi ile
iletişime geçebilirsiniz.

Lİ-İYON

Bant ile güç düğmesinin yanlışlıkla
etkinleştirmeye karşı korunduğundan
emin olun

Tampon

Cihazınız

Taşınan eşyanın boyutuna ve ağırlığına uygun, çift
katlı, oluklu bir mukavva kutu kullanın.
İçerikleri, kutunun dış kenarlarından en az 6 cm
uzakta olacak şekilde, tamponlarla düzgün bir şekilde
paketleyin.
Tek bir kutu içinde birden fazla eşya gönderiliyorsa
eşyaların birbirinden ayrıldığından emin olun.
Koruma düzeyini artırmak için kutu içinde kutu
paketleme yöntemini kullanın.

6 cm

Hafif ürünler için tek katlı oluklu mukavva kutularla
paketleme yeterlidir. Paketlemenin satışa hazır
olması isteniyorsa yüzeysel çizilmeleri önlemek için
bir dış paket gerekir.

İpucu: DHL, güvenliğiniz için, elektronik cihazlarınızda depolanan önemli verileri, cihaz taşınmadan
önce silmenizi ya da şifrelemenizi önermektedir.
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